
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 

„ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ - СВИЩОВ 

КАТЕДРА 
„МЕЖДУНАРОДНИ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“ 

ПОКАНА  
за участие   

в междууниверситетска  

кръгла маса за докторанти 

ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНАТА 

ИНТЕГРАЦИЯ И  

МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС 

Свищов, 16 септември 2016 г. 

ЗАЯВКА 

за участие в междууниверситетска кръгла 

маса за докторанти на тема 

ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНАТА  

ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ 

БИЗНЕС 

Свищов, 16 септември 2016 г. 

катедра „МИО“ при СА „Д. А. Ценов“ 
 

Имена на автора: ...................................................................... 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

Докторант към организация:  

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

……………………................................................................................. 

Служебен адрес: ......................................................................... 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

Телефон: ........................................................................................ 

Е-поща: ............................................................................................ 

 

Работно заглавие на разработката: 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Регистрация на участниците:  

 Дата: 16.09.2016 г. (петък) 

 Време: От 9 до 10 часа 

 Място: Конферентна зала на Учебен 

корпус „Юг“, Свищов 

 

Официално откриване: 

 Дата: 16.09.2016 г. (петък) 

 Време: 10 часа 

 Място: Конферентна зала на Учебен 

корпус „Юг“, Свищов 

 

Програма и съпътстващи материали:  

 Предоставят се на участниците в   

деня на регистрацията. 

 

 

За контакт: 

5250 Свищов 

ул. „Емануил Чакъров“ № 2 

Стопанска академия "Д. А. Ценов" 

Катедра „Международни икономически 

отношения“ 

Телефони: 0631/66-399; 66-361 

Е-mail: mio@uni-svishtov.bg 



ИЗИСКВАНИЯ 

за участие в кръгла маса на тема 

ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНАТА  

ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ 

БИЗНЕС 

Свищов, 16 септември 2016 г. 

катедра „Международни икономически отноше-

ния“ при СА „Д. А. Ценов“ 

 

 Кръглата маса е посветена на проблемите на 

световното стопанство и международните 

икономически отношения. Очакваните нап-

равления на изследванията покриват: 

 тенденциите в международната търговия; 

 аспектите на фирмената интернационализа-

ция; 

 международните инвестиции; 

 международните финансови пазари и финан-

совата стабилност; 

 проблемите на регионализацията и интегра-

цията; 

 европеи ските и националните политики. 

 

Кръглата маса се състои в рамките на проект 

№ИП8-2015: „Лаборатория за научни изследва-

ния на докторанти в областта на световното сто-

панство и международните икономически отно-

шения“, ръководител екип - доц. д-р Галина Заха-

риева, със средства от държавната субсидия за 

научна деи ност на СА “Д. А. Ценов”, съгласно На-

редба №3 (ДВ. бр. 94/04.12.2015 г.).  

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Председател: 

доц. д-р Галина Захариева 

Членове: 

доц. д-р Драгомир Илиев 

доц. д-р Карина Саркисян-Дикова 

ас. д-р Николаи  Андреев 

Технически секретар:  

ас. Иваи ло Петров 
 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 

проф. д-р ик. н. Таня Горчева 

доц. д-р Здравко Любенов 

гл. ас. д-р Симеон Момчев 

гл. ас. д-р Галин Стефанов 

гл. ас. д-р И ордан Неи ков 
 

КРАЙНИ СРОКОВЕ 

 28 август 2016 г. – приемане на заявката 

за участие  

 31 август 2016 г. – потвърждение на за-

явката 

 10 септември 2016 г. – краен срок за из-

пращане на статията, рецензия от научен 

ръководител и препис на протокол от 

заседание на катедрата, на което е обсъ-

дена статията .  

Заявките, статиите и придружаващите ги 

документи да се изпращат на e-mail:  

mio@uni-svishtov.bg  

ФОРМАТИРАНЕ НА СТАТИИТЕ 
 
 Максимален обем: от 13 до 30 страници, 

включително таблици, графики и източ-
ници. 

 Формат на страниците: А4; Margins: Top – 
2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3,5 cm, Right – 
2,5 cm.  

 Шрифт: Times New Roman 14 pt., разстоя-
ние между редовете: 1,5 Lines. 

 Заглавие: Главни букви, Bold, центрира-
но, 14 pt. На нов ред: трите имена на ав-
тора; организация. 

 Основен текст: след един празен ред под 
организацията – Justified, 14 pt.; First line 
– 1,25 cm. 

 Таблици: вмъкнати на съответното мяс-
то в текста. Над таблицата номер и наи-
менование, шрифт Italic, Bold, центрира-
ни, 12 pt. 

 Фигури: вмъкнати на съответното място 
в текста, центрирани. Под фигурата – но-
мер и наименование, шрифт Italic, Bold, 
центрирани, 12 pt. 

 Цитирана литература: под линия, по 
стандарт с номера от 1 до n, 10 pt. 

 Наименование на фаи ла: името и фами-
лията на автора на латиница.                  
Пример: Ivan_Stoyanov.docx 

 

Статиите трябва да бъдат придружени 
от рецензия на научния ръководител и 
препис на протокол от заседание на съот-
ветната катедра, на което статията е об-
съдена.  

Допълнително редактиране и коригира-
не на публикациите не се предвижда.  

Получените статии ще бъдат издадени в 
електронен сборник с ISBN номер. 


